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املتنوعة املالية� ا��دمات� تقديم� ��� متخصصة�
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املركزي املتحدة� العر�ية�
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* أن العائد ا�علن بنسبة %7 هو عائد صاٍف مستهدف يبلغ � ا�توسط نسبة %7 دون وجود أي تأكيد لتحقيق هذا العائد ويرجى الرجوع إ� بند عوامل ا�خاطرة �ستند طرح الصندوق، هذا وتشتمل 
البيانات ا�ستقبلية ع° توقعات، و¬ يعطي الصندوق أو مدير الصندوق أو محصل ا¬كتتابات أي ضªنة ب©ورة تحقق تلك التوقعات. و¤كن أن تختلف ا¡حداث أو النتائج اخت�فًا جوهريًا عن النتائج 

ا�ستقبلية ا�توقعة ا�شار إليها أو ا�ذكورة ·احًة أو ضمًنا � البيانات ا�ستقبلية، وذلك نتيجة للمخاطر وظروف السوق وأوجه عدم اليق± التي يواجهها الصندوق و/أو مدير الصندوق.

األصول�الصناعية

>*

املسؤولية:  بإخالء  إشعار�

تم إعداد هذا ا�ستند ("ا�ستند") عن طريق ºكة ا�ال كابيتال ش.م.ع. ("ا�ال").

يجب استخدام هذا ا�ستند كمكمل وليس بدي�ً عن مستند الطرح، كª يجب ع° ا�ستثمرين ا�حتمل± قراءة وفهم هذا ا�ستند إ� جانب مستند الطرح وا�واد ا¡خرى ا�تاحة للجمهور قبل 
اتخاذ أي قرار يتعلق با¬ستثªر � الصندوق.

 ªر � الصندوق، فيªرية. ويجب ع° جميع ا�ستثمرين التحقق والتأكد من فرصة وجدوى ا¬ستثªيجوز للمستثمرين ا�حتمل± التعامل مع محتويات ا�ستند أو مستند الطرح كنصيحة استث ¬
يتعلق با�زايا وا�خاطر التي ينطوي عليها.

يُنصح ا�ستثمرون باستشارة مستشاريهم ا�الي± وا�ستشارين القانوني± وا�حاسب± فيª يتعلق بÆاء وحدات الصندوق وا¬حتفاظ بها وبيعها.

¬ تشمل الرسوم وا�صاريف ا�تعلقة بالصندوق وا�ذكورة � هذا ا�ستند Îيبة القيمة ا�ضافة، ما Ì يُذكر خ�ف ذلك. ويجوز أن يتغÊ مقدار ال©ائب ا�فروضة أو اÉعفاءات منها � ا�ستقبل.

تعتÓ ا�علومات الواردة هنا، وفقاً ¡فضل ا�علومات ا�توفرة لÆكة ا�ال كابيتال ش.م.خ، صحيحة وحقيقية من جميع النواحي ا�ادية وليست مضللة. كª أن هناك بعض ا�علومات والبيانات 
التقديرية والتي ¬ تعتÓ نهائية وإÕا استد¬لية. ولن تتحمل ºكة ا�ال أي مسؤولية ناتجة عن ا�علومات الواردة � ا�ستند أو ا¡خطاء الواردة فيه أو السهو منها، سواء كانت ا�ال تعلم أو كان 
ينبغي أن تكون ع° علم بأي من هذه ا¡خطاء أو السهو، أو كانت مسؤولة أو شاركت � إدراجها � العرض أو حذفها منه. كª ¬ تتحمل ا�ال أي مسؤولية عن اعتªد أي من ا�ستثمرين ع° 

أي من ا�علومات الواردة � هذا ا�ستند.

لن Ùنح ºكة ا�ال كابيتال ش.م.خ أي ضªنات ولن تتحمل أي مسؤوليات فيª يتعلق بأي خسارة قد يتكبدها ا�ستثمر ا�حتمل من ا¬عتªد ع° هذا ا�ستند. ويتحمل كل متلٍق لهذا ا�ستند 
مسؤولية التشاور مع ا�ستشارين الذين يرى أنهم Îوريون واتخاذ قراراته ا�دروسة وا�ستقلة.

Ì تتم مراجعة هذا العرض من قبل أي من الجهات التنظيمية. � حال وجود تعارض ب± هذا العرض وب± مستند الطرح، فإن ا�علومات الواردة � مستند الطرح هي التي تسود. 

يتوجب ع° ا�ستثمرين ا�حتمل± قراءة مستند الطرح بالكامل، ويتوجب عليهم أن يعلموا أن ا¬ستثªر � الصندوق ينطوي ع° مضاربة وع° درجة عالية من ا�خاطرة. ويتع± لفت عناية 
ا�ستثمرين بشكل خاص إ� القسم الوارد � مستند الطرح بعنوان "عوامل ا�خاطرة"، حيث يتوجب ع° ا�ستثمرين ا�حتمل± معرفة مخاطر ا¬ستثªر � صناديق ا¬ستثªر من خ�ل عرض مرتبط 

بإدراج للتداول � سوق ماß، وينبغي عليهم عدم اتخاذ قرار با¬ستثªر ا¬ بعد دراسة حثيثة. وقبل اتخاذ أي قرار استثªري، يجب ع° ا�ستثمرين ا�حتمل± ا¬عتªد ع° جهودهم � فحص 
الصندوق وºوط الطرح الواردة فيه، �ا فيها من معطيات ومخاطر. كª يتوجب ع° كل مستثمر استشارة مستشاريه بشأن التبعات القانونية وال©يبية والتجارية وا�الية وأية تبعات أخرى ناجمة 

عن ا¬كتتاب � الوحدات أو ºائها.


